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کت  عات ل اط          شر
 

 

کت  امن▪  طیف پردازان اسپادانا   :شر

 031- 33931220  :تماس  تلفن▪

33931221-031  ▪فکس : 

www.teyfpardazan.ir :وبسایت▪ 

info@teyfpardazan.ir : آدرس  ایمیل▪ 
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     ما   ت ل محصو    

 نسل دو، سه و چهار |مودم های صنعتی اسکادا شبکه موبایل  •

 VHFو  UHF |رادیو مودم های صنعتی  •

 SMD |دستگاه مانیتورینگ و کنترل پست های برق  •

مجهز به درگاه های 
RS232, RS485  

ETHERNET 

ی با  قابلت بکارگیر
ادوات هوشمند و اسکادا 

 و Modbus پروتکلبا 
DNP3 و IEC101 

 IP امکان ایجاد
Static  برای

مودم در زمان 
 بهره برداری

عملکرد مودم به 
 صورت

Transparent 

 قابلیت کار با
APN 

 اختصایص

پشتیبانی از دو 
 سیم کارت
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      ما خدمات     
 

 

یان            ما  مشتر
 

  
  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

  شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

  شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

  اهواز  شرکت توزیع نیروی برق

  کردشرکت توزیع نیروی برق شهر

  همدانشرکت توزیع نیروی برق 

  یرازشرکت توزیع نیروی برق ش

  مشهدشرکت توزیع نیروی برق 

 
 

 کیفیت باالی محصوالت در طول دوره عملکرد •

 نرخ خرابی بسیار کم محصوالت •

 با افتخار ساخت ایران •

بزرگ دید رقابتی در کیفیت طراحی و تولید با تولید کنندگان  •

 جهان

 خدمات پس از فروش  •

 منعطف در تولید محصوالت سفارشی بسته به نیاز  •

 

  

مطالعه، امکان سنجی، پیاده سازی پروژه های اتوماسیون  •

 صنعتی

مطالعه، امکان سنجی و پیاده سازی پروژه های تله متری  •

 صنعتی

پیاده سازی پروژه های مدیریت مطالعه، امکان سنجی و  •

 منابع آب

پشتیبانی فنی، توسعه، تعمیر و نگهداری سیستم های تله  •

 متری و اتوماسیون صنعتی
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